









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	تاريخ التراث العربي
	المجلد الأول
	الجزء الثاني التدوين التاريخي
	الفصل الأول
	مقدمة

	الفصل الثانى تدوين تاريخ الجاهلية
	أولا: العصر الأموى
	1 - جبير بن مطعم
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	2 - عقيل بن أبى طالب
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	3 - مخرمة
	أ-مصادر ترجمته

	4 - الأقرع بن حابس التميمى
	أ-مصادر ترجمته

	5 - عبيد بن شرية
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	6 - صحار بن العباس
	أ-مصادر ترجمته

	7 - حويطب
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	8 - زياد بن أبيه
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	9 - النخار بن أوس
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	10 - أبو كلاب ورقاء بن الأشعر لسان الحمرة
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	11 - أبو جهم
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	12 - ابن الكواء
	أ-مصادر ترجمته

	13 - مثجور بن غيلان الضبى
	أ-مصادر ترجمته

	14 - ابن الكيس
	15 - دغفل بن حنظلة
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	16 - علاقة
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	17 - خبيب
	أ-مصادر ترجمته

	18 - مقاتل الأحول
	19 - المسمعى

	ثانيا: العصر العباسى (حتى حوالى 430 هـ)
	1 - خالد بن طليق
	أ-مصادر ترجمته

	2 - الضحاك بن عثمان
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	3 - أبو اليقظان
	أ-مصادر ترجمته

	4 - لقيط المحاربى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	5 - أبو البخترى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	6 - إبراهيم بن موسى
	7 - عمارة بن القداح
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	8 - ابن السائب الكلبى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	9 - علان الشعوبى الوراق
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	10 - مصعب الزبيرى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	11 - الهيثم بن عدى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	12 - سهل بن هارون
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	13 - العقيقى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	14 - أبو فراس
	15 - الحنبصى
	ب-آثاره

	16 - شبل النسابة
	17 - ابن الحباب
	18 - العبيدلى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره



	الفصل الثالث سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم
	أولا: العصر الأموى
	1 - سعيد بن سعد بن عبادة الخزرجى
	أ-مصادر ترجمته

	2 - سهل بن أبى حثمة
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	3 - سعيد بن المسيب
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	4 - عبيد الله بن كعب
	أ-مصادر ترجمته

	5 - الشعبى
	أ-مصادر ترجمته

	6 - أبان بن عثمان بن عفان
	7 - عروة بن الزبير
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	8 - شرحبيل بن سعيد
	أ-مصادر ترجمته

	9 - القاسم بن محمد
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	10 - عاصم
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	11 - الزهرى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	12 - السبيعى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	13 - يعقوب بن عتبة
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	14 - عبد الله بن أبى بكر
	أ-مصادر ترجمته

	15 - يزيد بن رومان
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	16 - أبو الأسود
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	17 - داود بن الحسين
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	18 - أبو المعتمر
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	19 - موسى بن عقبة
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره


	ثانيا: العصر العباسى (حتى حوالى سنة 430 هـ)
	1 - محمد بن إسحاق
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	2 - معمر بن راشد
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	3 - الحنيفى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	4 - أبو معشر السندى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	5 - الفزارى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	6 - أبو إسماعيل الأزدى البصرى
	ب-آثاره

	7 - يحيى بن سعيد الأموى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	8 - أبو العباس الأموى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	9 - أبو حذيفة
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	10 - الواقدى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	11 - ابن هشام الحميرى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	12 - ابن سعد
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	13 - ابن عائذ
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	14 - حماد بن إسحاق
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	15 - أبو زرعة
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	16 - ابن شعيب الأنصارى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره



	الفصل الرابع تدوين التاريخ العام وتاريخ الدولة الإسلامية
	أولا: حركة التأليف فى العصر الأموى
	1 - عبد الله بن سلام
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	2 - كعب الأحبار
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	3 - وهب بن منبه
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	4 - جابر الجعفى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	5 - عوانة بن الحكم
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	6 - أبو مخنف
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره


	ثانيا: حركة التأليف فى العصر العباسى (حتى حوالى سنة 430 هـ)
	1 - عمرو بن شمر
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	2 - أبو النضر
	أ-مصادر ترجمته/
	ب-آثاره

	3 - عمر بن سعد
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	4 - سيف بن عمر التميمى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	5 - على بن مجاهد
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	6 - النضر بن حديد
	7 - النوفلى
	أ-ترجمته فى

	8 - الهاشمى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	9 - نصر بن مزاحم
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	10 - العباس بن بكار
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	11 - محمد بن عثمان الكلبى
	له

	12 - المدائنى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	13 - وثيمة
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	14 - أبو حسان الزيادى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	15 - أبو بشر البزاز
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	16 - ابن الهيثم المروزى
	له

	17 - عباد بن يعقوب
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	18 - ابن النطاح
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	19 - الزبير بن بكار
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	20 - أحمد بن الحارث الخراز
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	21 - يعقوب بن سفيان الفسوى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	22 - أبو بكر بن أبى خيثمة
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	23 - البلاذرى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	24 - ابن ديزيل
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	25 - ابن هلال الثقفى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	26 - ابن عبد الحميد الكاتب
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	27 - العلوى الهاشمى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	28 - أبو عيسى المنجم
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	29 - أبو رفاعة الفارسى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	30 - أبو بكر الجوهرى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	31 - المنذر بن محمد
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	32 - الطبرى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	33 - ابن أعثم الكوفى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	34 - سعيد بن البطريق
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	35 - الصولى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	36 - الجهشيارى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	37 - الكاتب الإسكافى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	38 - المسعودى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	39 - حمزة الأصفهانى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	40 - المقدسى
	له

	41 - الفرغانى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	42 - عبيد الله السقطى
	له

	43 - أبو عبد الله محمد بن يزيد
	44 - ابن قلويه
	ب-آثاره

	45 - أبو الفرج الأنطاكى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	46 - المنبجى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره



	الفصل الخامس التاريخ المحلى وتاريخ المدن
	(أ) حركة التأليف فى العصر الأموى
	1 - أبو قبيل
	أ-مصادر ترجمته

	2 - يزيد بن أبى حبيب
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	3 - الحارث بن يزيد الحضرمى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	4 - عبيد الله بن أبى جعفر
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	5 - عمرو بن الحارث
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره


	(ب) حركة التأليف فى العصر العباسى
	أولا: التاريخ المحلى وتاريخ المدن فى وسط الجزيرة العربية وجنوبها
	1 - عثمان بن ساج
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره
	2 - ابن زبالة
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره
	3 - أبو الوليد الأزرقى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره
	4 - ابن شاذان
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره
	5 - عمر بن شبة
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره
	6 - الفاكهى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره
	7 - الجندى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره
	8 - محمد بن سليمان الكوفى
	ب-آثاره
	9 - ابن عبيد الله
	10 - الحسين بن أحمد بن يعقوب

	ثانيا: التاريخ المحلى وتاريخ المدن فى الشام
	1 - موسى بن سهل بن قادم الرملى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره
	2 - أحمد بن محمد بن عيسى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره
	3 - عبد الصمد بن سعيد الحمصى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره
	4 - ابن سعيد القشيرى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره
	5 - عبد الجبار الخولانى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	ثالثا: التاريخ المحلى وتاريخ المدن فى العراق
	1 - المعافى
	2 - ابن أبى طاهر طيفور
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره
	3 - بحشل الواسطى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره
	4 - الساجى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره
	5 - أبو زكريا الأزدى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره
	6 - أبو القاسم بن الثلاج
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره
	7 - ابن النجار
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره
	8 - العلوى
	أ-ترجمته فى
	ب-آثاره

	رابعا: التاريخ المحلى وتاريخ المدن فى إيران والشرق
	1 - أبو الحسن أحمد بن سيار
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره
	2 - أبو الرجاء السنجى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره
	3 - ابن ياسين الحداد
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره
	4 - النرشخى
	ب-آثاره
	5 - السلامى
	آثاره
	6 - ابن معدان
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره
	7 - أبو الفضل الهمذانى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره
	8 - الإدريسى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره
	9 - القمى
	أ-ترجمته فى/
	ب-آثاره
	10 - غنجار
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره
	11 - المستغفرى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	خامسا: التاريخ المحلى وتاريخ المدن فى مصر والمغرب
	1 - يحيى بن أيوب
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره
	2 - أسد بن موسى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره
	3 - عثمان بن صالح
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره
	4 - ابن عبد الحكم
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره
	5 - يحيى بن عثمان بن صالح
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره
	6 - ابن الصغير
	7 - أبو العرب
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره
	8 - عبد الله البلوى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره
	9 - ابن يونس الصدفى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره
	10 - أبو عمر الكندى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره
	11 - عمر بن محمد بن يوسف الكندى
	له
	12 - الجودرى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره
	13 - أبو عبد الله الوراق
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره
	14 - ابن أبى إسحاق الفقيه
	15 - ابن زولاق
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره
	16 - الرقيق القيروانى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره
	17 - أبو بكر المالكى القيروانى
	أ-ترجمته فى
	ب-آثاره

	سادسا: التاريخ المحلى وتاريخ المدن فى الأندلس
	[1 - بعض العلماء المصريين ومؤرخي المشرق الذين اهتموا بالأندلس]
	2 - سعيد بن عفير
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره
	3 - عبد الملك بن حبيب
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره
	4 - الرازى القرطبى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره
	5 - مؤلف مجهول
	6 - الخشنى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره
	7 - ابن القوطية
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره



	الفصل السادس التاريخ الثقافى
	أولا: حركة التأليف فى العصر الأموى
	1 - أبو عمر المرهبى
	أ-مصادر ترجمته

	2 - حماد الراوية
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	3 - يونس الكاتب
	مصادر ترجمته

	4 - الحكم الوادى
	أ-مصادر ترجمته


	ثانيا: حركة التأليف فى العصر العباسى
	1 - ابن أبى السرح
	2 - يحيى بن مرزوق المكى
	أ-مصادر ترجمته

	3 - ابراهيم المهدى
	مصادر ترجمته

	4 - إسحاق الموصلى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	5 - العتبى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	6 - ابن بانة
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	7 - أبو هفان
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	8 - ابن الداية
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	9 - العنزى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	10 - ابن الجراح
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	11 - عبيد الله بن عبد الله بن طاهر
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	12 - ابن المنجم
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	13 - وكيع
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	14 - ابن الماشطة
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	15 - أبو الحسن على بن الفتح المطوق
	أ-ترجمته فى
	ب-آثاره

	16 - جحظة البرمكى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	17 - ابن زنجى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	18 - الحكيمى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	19 - ابن هارون المنجم
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	20 - أبو الفرج الأصفهانى
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره

	21 - ابن زنجى الكاتب
	أ-ترجمته فى
	ب-له كتب قد يكون منها

	22 - الخالديان
	أ-مصادر ترجمتهما
	ب-آثارهما


	تصنيف العلوم
	1 - ابن الكوفى
	أ-مصادر ترجمته

	2 - ابن النديم
	أ-مصادر ترجمته

	3 - ابن فريغون
	آثاره

	4 - القراب
	أ-مصادر ترجمته
	ب-آثاره



	المحتوى




